
Karta zgłoszeniowa  

Konkurs na projekt i wykonanie statuetki  

Nagrody Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych 

Don Kichot 
 

 

 

 

I. Imię i Nazwisko zgłaszającego projekt: 

............................................................................................................................................. 

 

 
II.  Dane kontaktowe zgłaszającego projekt: 

 

1. Imię i Nazwisko ........................................................................................................... 

2. E-mail: .......................................................................................................................... 

3. Tel. ................................................................................................................. .............. 

 

 

III. Tytuł projektu: 

............................................................................................................................................. 

 

IV. Opis projektu: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

V. Akceptuję Regulamin Konkursu. 

 

 

 

 

 

  

 ..........................................      

  PODPIS            

 osoby zgłaszającej projekt        

         do Konkursu       

 

 

 

 

 

 

 

Data zgłoszenia: ........................... 

 

......................................... 

        miejscowość, data 

 



Konkurs na projekt i wykonanie statuetki  

Nagrody Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych 

Don Kichot 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgodnie  z  art.6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  

oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 

Ja (imię i nazwisko uczestnika Konkursu lub opiekuna prawnego / reprezentanta*) 

 

........................................................................................  wyrażam  zgodę  na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej w celu realizacji niniejszego Konkursu.  

Zgoda  obejmuje  publikację  danych  osobowych  tj.  imienia i nazwiska, tytułu pracy  

w mediach, na stronie internetowej i profilach społecznościowych Organizatora, wyłącznie  

w celu informacji i promocji działalności Organizatora oraz Konkursu. 

 

 

.................................................. 

   data i podpis 

 

 
Klauzula informacja: zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, tel. +48 503371490  
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na  podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w  celu realizacji 

Konkursu oraz w celach promocji i informacji o Konkursie. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów  

lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,  

w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących Konkursu lub do momentu 

gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. 

4. Pani/Pana dane osobowe  mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, na podstawie umów powierzenia, 

w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją ww. celów.  

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W celu skorzystania z tych uprawnień należy skontaktować się z: 

Polską Federacją Dyskusyjnych Klubów Filmowych 

ul. Puławska 61 

02-595 Warszawa 

+48 503371490  

 

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 


